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PROJETO DE LEI Nº. 055/2022 

Cria o Programa Horta Escolar no Município 

de Abaetetuba e dá outras providencias. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA estatui e a mesa promulga a seguinte lei: 

 
Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, a criar o Programa Horta Escolar nas 

escolas municipais de ensino que tenha contra turno escolar, para a implantação de canteiros e 

hortaliças e legumes onde houver área disponível.   

 

Art. 2º - O Programa Horta Escolar consistirá em atividades pedagógicas teóricas e práticas, 

sob a supervisão de técnico que obtenha de conhecimento na área agrícola, com o objetivo de 

proporcionar à saúde das crianças na escola, e aos professores recursos pedagógicos 

alternativos.  

 

Art. 3º - Administração municipal fornecerá orientação técnica, equipamentos adubos e 

sementes para o desenvolvimento das hortas. 

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba, “Mário Ferreira Fonseca, em 25 de outubro de 

2022 

 

 

 

 

 

GILBERTO COSTA 

VEREADOR – REPUBLICANOS 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

Conscientização sobre a valorização do meio ambiente, interesse pelo cultivo consumo de 

hortaliças naturais, mudança de hábitos alimentares e aprendizagem interdisciplinar são os 

principais objetivos do Programa Horta Escolar, que tem o intuito de colaborar tanto para as 

reflexões e ações sobre o uso da terra, bem como para às atividades práticas nas diversas 

disciplinas do ensino fundamental. 

Cito alguns dos principais objetivos do Programa:  

 

 Incentivar à boa alimentação, saúde e consequentemente o bem-estar dos alunos; 

 Integrar os diversos tipos de recursos de aprendizagem, integrando ao dia a dia da escola 

gerando fonte de pesquisa e observação exigindo uma reflexão diária por parte dos educadores 

e educando envolvidos; 

 Cooperar com uma alimentação escolar de qualidade, na pretensão de formar cidadãos 

conscientes, responsáveis e atuantes na comunidade que vivem, e ao mesmo tempo 

difundindo, incentivando o trabalho voluntário, contribuindo para o fortalecimento das 

atividades de colaboração na escola; 

 Dar conhecimento dos diferentes tipos de hortaliças, como cultivá-las e nutrientes presentes; 

 Estimular interesse do trabalho no solo, demonstrando que é dele que retiramos nosso 

alimento diário, portanto ter mais respeito para com ele.  

 

 

 

PASTOR GILBERTO COSTA 

VEREADOR - REPUBLICANOS 


